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Uilen zijn geen roofvogels. De oehoe (Europese oehoe) 
  
De oehoe jaagt overdag en in de  Uilen zijn geen roofvogels, zoals heel veel mensen denken. Ze 

jagen wel op prooi, maar ze zijn heel anders gebouwd dan 
roofvogels. Eigenlijk klopt de term roofvogel niet. We spre-
ken liever van jagers of jachtvogels. Uilen behoren tot de 
nachtjagers. De vogels die we roofvogels noemen, zijn dagja-
gers. 

schemering en is met zijn lengte van  
ongeveer 70 centimeter, één van de  
grootste uilensoorten van de wereld.  
De bovenzijde is geelbruin, donker- 
bruin gevlekt en gebandeerd. De  
borst en onderzijde zijn geelbruin met   

De bouw van een uil. donkere lengtestrepen en fijne dwars- 
 streepjes. Hij heeft grote oranje ogen. 

 Uilen zijn gebouwd om te jagen. Er zijn alleen wel een aantal 
verschillen met andere jachtvogels. We zetten ze voor jullie 
op een rijtje. 

Hij komt voor in uitgestrekte bossen,  
steppen en kale of beboste bergen. In  
Nederland komt deze uil vooral in Zuid-  

1) De ogen. Limburg voor (o.a. St. Pietersberg in Maastricht). Hij broedt 
in rotsholen, struiken, oude roofvogelhorsten (nesten), ruïnes 
en soms op de grond. 

Aan de ogen van een uil kun je zien wat voor een jager het is. 
Zoals gezegd behoren de uilen tot de nachtjagers, maar niet 
alle uilensoorten jagen ’s nachts. Er zijn er ook die in de 
schemering jagen en een enkeling jaagt zelfs overdag. Hoe 
kun je dit nu zien? Een uil die vooral overdag jaagt heeft een 
andere kleur ogen dan een uil die vooral ’s nachts jaagt. 

In Nederland is het een bedreigde 
uil, er zijn slechts een paar broed-
paren van. Hij was in Nederland he-
lemaal uitgestorven, maar er zijn 
een paar broedparen uitgezet, die 
het redelijk goed schijnen te doen. 
Regelmatig komen broedparen uit 
Duitsland en België, waar deze vo-
gel wat algemener is. Broedgeval-
len worden angstvallig stil gehou-
den om de vogels te beschermen. 

 
 Zwarte ogen – Uilen die vooral ’s nachts jagen. 
 Oranje ogen – Uilen die vooral in de schemering jagen. 
 Gele ogen – Uilen die vooral overdag jagen. 

 

        
 

 
  

 
Je ziet dus dat je vrij makkelijk kunt zien wanneer een uil 
het liefst jaagt. Dit betekent niet dat een uil die het liefst 
overdag jaagt niet ’s nachts kan jagen. Het zal alleen veel 
minder voorkomen. 
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De velduil Uilen kunnen ook heel erg scherp zien. Maar alleen op af-
stand. Dingen die dichtbij zijn kunnen ze heel slecht zien. Dit 
is best een probleem, want daardoor kunnen ze zelf geen 
nesten bouwen. Ze zijn hiervoor aangewezen op nesten van 
andere, grote vogels, zoals buizerdnesten of kraaiennesten. 

 
Deze uil jaagt overdag en is onge-
veer 38 centimeter groot. De bo-
venzijde is licht roestgeel of bruin-
achtig met donkere lengtestrepen 
en dwarsstrepen, afgewisseld met 
witte vlekjes. De onderzijde is lich-
ter van kleur, met bruine leng-
testrepen. Kenmerkend is de grove 
tekening. Hij heeft gele ogen en, 
net als de ransuil, oorpluimen. De-
ze zijn echter minstens de helft 
korter dan die van de ransuil. 

 
2) De nek. 
De ogen van een uil zitten voor op de kop en niet zoals bij 
andere vogels aan de zijkant. Dat betekent dat hun zicht 
enorm beperkt is. Een buizerd bijvoorbeeld kan met zijn ogen 
bijna tot achter zich kijken, een uil kan alleen maar, net als 
wij mensen recht vooruit tot bijna aan het oor kijken. Dat is 
natuurlijk erg lastig bij het jagen en daar heeft de uil wat op 
gevonden. Hij kan zijn nek bijna helemaal ronddraaien. 
Probeer zelf maar eens je nek zover mogelijk door te draai-
en. Hoever kom je dan? 

De velduil komt voor in laagbe- 
groeide, vaak moerassige terreinen (venige duinvalleien, 
veenmoerassen, schorren en soms heide). In het noorden van 
het land wordt hij soms gezien op braakliggende landbouw-
gronden. De velduil broedt op de grond en is de enige uil die 
soms zelf nestmateriaal aandraagt. 

Je kunt eigenlijk je hoofd niet  
verder naar links of rechts draaien 
dan tot aan je schouder. Een uil  
kan zijn kop veel verder draaien.  
Als hij zijn kop naar rechts draait  Het is een zeldzame verschijning. In Nederland zijn er slechts 

40-60 broedparen en hij staat op de rode lijst van bedreigde 
diersoorten. 

komt hij niet uit bij zijn rechter- 
schouder, maar hij kan hem  
helemaal doordraaien tot aan zijn   
linkerschouder. Dat betekent dat  
hij zijn kop wel ¾ kan draaien (of  
270˚). 
 
 
3) De klauwen. 
De klauwen van een uil zijn ook bijzonder. Terwijl andere vo-
gels drie tenen voor en één teen achter hebben, hebben uilen 
twee tenen voor en twee tenen achter. Zo kunnen ze hun 
prooi beter vast houden. 
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De steenuil 4) De veren. 
 Uilen kunnen bijna geluidloos vliegen. Dat komt door de ve-

ren aan de vleugels. Deze veren hebben fijn vertakte, dons-
achtige uiteinden, waardoor hun vleugelslagen niet te horen 
zijn. 

Hij jaagt overdag en ’s nachts en is met  
zijn 22 centimeter de kleinste uilen- 
soort in Nederland. De bovenzijde is  
bruingrijs, dicht wit gevlekt en wit   

Het voedsel van een uil. gestreept. De onderzijde is lichtgrijs met  
 donkere strepen. Hij heeft een afgeplatte  

kop met gele ogen en het is net alsof hij  Het voedsel van de uil bestaat hoofdzakelijk uit… muizen: 
veldmuizen, bosmuizen, spitsmuizen en woelmuizen. Maar hij 
eet ook wel wat grotere zoogdieren zoals jonge hazen en ko-
nijnen en zelfs mollen. Als er echt te weinig voedsel is wil hij 
ook nog wel eens kleine vogeltjes, padden, kikkers en zelfs 
insecten eten. Meestal jagen de grotere uilen op de grote 
prooien en de kleinere uilen op kleine prooien. 

heel erg streng kijkt. 
De steenuil komt voor in kleinschalig  
cultuurlandschap (vochtige graslanden en  
kleine akkers met lanen met knotwilgen en hoogstamfruitbo-
men). Maar ook beekdalontginningen vormen een belangrijk 
leefgebied. Hij broedt in holten van geknotte bomen (bv 
knotwilgen), soms in schuren of in holen van konijnen. Uilen eten hun prooi helemaal op. Haar, veertjes en zelfs 

botjes worden doorgeslikt. Maar omdat niet alles even goed 
verteerd, worden de onverteerbare delen door de uilen uit-
gebraakt. Dit braaksel noemen we een braakbal. 

In Groningen en Friesland is deze uil erg zeldzaam. In de rest 
van Nederland komt hij regelmatig voor. 
 

Het is heel erg leuk om zo’n braakbal eens uit te pluizen, 
omdat je dan precies na kunt gaan wat zo’n uil allemaal ge-
geten heeft. 
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Het nest van een uil. De ransuil 
  
Omdat uilen dichtbij slecht kunnen zien, is het voor hen ook 
erg lastig om nesten te bouwen. Ze besteden daar erg weinig 
tijd aan. Of beter gezegd, helemaal geen tijd. Veel uilen leg-
gen hun eieren in verlaten vogelnesten, maar ook in holten, 
nissen en spleten. Er zijn ook uilen die op de grond nestelen, 
zoals de velduil. 

De ransuil jaagt vooral in de schemering  
en wordt zo’n 36 centimeter groot. De  
bovenzijde is roestgeel met zwartbruine  
vlekken en brede strepen. Verder is hij  
grijsbruin gespikkeld en grijsbruin gelijnd.  
De onderzijde is licht geelbruin met  

 brede donkere lengtestrepen en fijne  
Uilen leggen een ei en beginnen dan meteen te broeden. 
Maar tijdens het broeden, leggen ze ook nog andere eieren. 
Daardoor gebeurt het dan ook vaak dat er grote verschillen 
zijn in grootte tussen de jongen, omdat het ene ei eerder uit 
komt dan het andere ei. 

dwarsstreepjes. De ogen zijn oranjegeel.  
Hij lijkt op de bosuil, maar is veel slanker.  
Je kunt de ransuil vooral herkennen aan  
zijn lange oorpluimen. 
De ransuil komt voor in bosachtige gebieden met naaldbomen 
en openterreinen, maar ook in tuinen, parken en zelfs een-
denkooien. Hij heeft relatief lange vleugels, waardoor het 
moeilijk jagen voor hem is in gesloten bossen. Hij jaagt als 
een kiekendief, laag over de grond vliegend, speurend naar 
prooi. 

 

 

Hij broedt op oude nesten van kraaien, eksters, Vlaamse 
gaaien of eekhoorns. Het is een uilensoort die veel voorkomt 
in Nederland. 
 

 
De uit het ei gekropen jongen noemen we uilskuikens. Het 
jong dat het hardste bedelt en zijn bekje het verst open-
spert, krijgt van de ouders het meeste voedsel. Daardoor kan 
het wel eens voorkomen dat het kleinste en zwakste jong van 
de honger omkomt. 
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De kerkuil Hoeveel uilskuikens er geboren worden hangt af van de hoe-
veelheid voedsel. Als er weinig voedsel is, dan worden er 
weinig geboren. Is er voedsel in overvloed, dan worden er 
meer geboren. 

 
Deze uil jaagt in de schemering en  
nacht en wordt zo’n 34 centimeter  
groot. De bovenzijde is goudbruin met  Uilskuikens groeien hard. Binnen zeven weken zijn ze al net 

zo groot als de ouders. Dan beginnen ze ook met het leren 
vliegen en jagen. 

grijze vegen en zwart-witte vlekjes.  
De onderzijde is effen wit of warm  
geelbruin met variërend aantal  Als de winter komt, worden de uilskuikens door hun ouders 

weggejaagd en moeten ze helemaal voor zichzelf zorgen. 
Uilskuikens die dan niet sterk genoeg zijn, zullen omkomen 
van de honger. Alleen de sterkste uilen blijven over. 

stippen. Hij heeft een dikke kop met  
een duidelijk hartvormig wit gezicht  
en zwarte ogen. 
Deze uil woont graag in gebouwen:  Uilen in het wild worden ongeveer 3 jaar oud. In dierentuinen 

kunnen ze wat ouder worden omdat ze daar beschermd le-
ven. 

boerderijen, schuren en kerken zijn  
zeer geschikte locaties. Maar doordat  
de mens steeds meer oude gebouwen  

Uilen zijn zeldzaam. sloopt en renoveert, verdwijnen veel natuurlijke nestplaat-
sen. Daarom broedt ongeveer 80% van de kerkuilen nu in 
nestkasten. 

 
Uilen zijn best wel zeldzaam. In Europa, maar ook in Neder-
land. Dat komt voornamelijk omdat men heel vroeger dacht 
dat uilen ongeluk brachten. Dat is natuurlijk niet zo. En ge-
lukkig vinden steeds meer mensen de uil een mooi, maar 
vooral ook nuttig dier. 

De kerkuil is een bedreigde vogelsoort. Door natuurlijke oor-
zaken (strenge winter ’63) en verkeersongelukken (hij jaagt 
veel in bermen, waar muizen voorkomen) is het aantal kerk-
uilen drastisch gedaald. Doordat kerkuilenwerkgroepen re-
gelmatig nieuwe nestkasten ophangen, is er de laatste tijd  
weer een groei in de populatie te zien. Ook de hoeveelheid  

voedsel is van invloed op de 
populatie. Wanneer er wei-
nig muizen zijn (zijn hoofd-
voedsel bestaat hoofdzake-
lijk uit veldmuizen) komen 
veel kerkuilparen niet tot 
broeden. Hierdoor komen er 
dus ook veel minder jongen. 

In Nederland is de uil beschermd. Dat houdt in dat je hem 
niet mag doden en je mag hem ook niet vangen of de eieren 
weghalen. Maar helaas dreigt er nog steeds heel veel gevaar 
voor de uil: het drukke verkeer 
en giftige bestrijdingsmiddelen. 
Maar ook natuurgebieden en  
broedplaatsen die verdwijnen  
of veranderd worden, waardoor 
de uilen steeds minder kunnen  
nestelen en dus minder jongen  

 voortbrengen. 
  
   

 
 - 10 -  - 7 - 



Uilensoorten. De bosuil 
  

In Nederland leven zes verschillende uilensoorten: Deze uil is ’s nachts en in de  
 schemering actief en wordt  
 zo’n 38 centimeter groot. Hij  

 De bosuil is kastanjebruin van kleur,  
dat naar grijsachtig verloopt   De kerkuil 
met donkere lengtestrepen  

 De ransuil en kleine donkere dwars- 
 De steenuil streepjes. De onderzijde ziet  
 De velduil er bijna net zo uit als de  

bovenzijde, alleen lichter van   De oehoe 
kleur. Opvallend voor de   
bosuil zijn de witte vlekken   
op de schouders.  
Hij heeft korte vleugels en is   Deze uilensoorten behandelen we nu kort. 
daardoor goed uitgerust om   
tussen de bomen door te   
vliegen. Hij woont graag in   
bossen (lichte loof- en gemengde bossen, parkbossen), maar 
komt ook wel voor in tuinen in grote steden. Uitgestrekte 
open gebieden zal door de bosuil niet overgestoken worden. 
Hij broedt het liefst in holen, maar benut ook oude nesten 
van roofvogels en kraaiachtigen. 

 
 
 

Hij komt vrij veel in Nederland voor. 
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